
La biblioteca de l'Institut Cristòfol Despuig 
de Tortosa disposa almenys d'un exemplar de
totes les lectures obligatòries del curs 2014-
2015 de les assignatures de Llengua catalana
i literatura, Lengua castellana y literatura, 
Anglès, Francès, Llatí i Grec.

PUC ENDUR-ME UN LLIBRE A 
CASA EN PRÉSTEC?
Podeu demanar qualsevol d'aquests llibres en 
préstec. Només heu de demanar-los al 
responsable del préstec de la biblioteca.

QUANTS DIES PUC TENIR-LO?
Podeu tenir qualsevol d'aquests llibres en 
préstec durant quinze dies. Si ningú més l'ha 
demanat, podreu prorrogar el préstec deu dies 
més. 

SI ESTÀ DEMANAT, COM PUC 
ACONSEGUIR-LO?
Si ja està demanat, des de la nostra biblioteca 
podeu consultar els catàlegs de les biblioteques 
públiques de l'entorn i demanar-lo allí.

PUC DEMANAR ALTRES LLIBRES 
QUE NO SIGUEN DE LECTURA 
OBLIGATÒRIA?
Podeu demanar en préstec qualsevol llibre de 
lectura. El termini per tornar qualsevol llibre és 
de quinze dies.

  

   

L'Institut Cristòfol Despuig participa en el 
projecte d’innovació educativa La biblioteca 
escolar Puntedu, promogut pel Departament 
d'Educació. 

El projecte té el repte de crear de nou una 
biblioteca en la nova ubicació de l'institut, 
que tindrà una durada de tres anys i respon 
a la voluntat de continuar oferint un 
ensenyament de qualitat i adaptat a les 
noves tecnologies.

Camí de Betània, 5 
43500 Tortosa

biblioteca@insdespuig.cat
http://insdespuig-biblioteca.blogspot.com/

LECTURES OBLIGATÒRIES 

ESO
 CURS 2014-2015

BIBLIOTECA



1r ESO

Anglès

Five Childern and it. Burlington Books

Francès (optativa)

-Brigitte Faucard. L'arc-en-ciel. Santillana Français (3)

Català

-Gemma Pasqual. Marina. Alfaguara/Voramar (5)
-Eric Heuvel [et al.] La Recerca. Estrella Polar (12)
-Lectura de lliure elecció.

Castellà

-La Odisea de Homero. Castellnou (5)
-Pilar Mateos. El fantasma en calcetines. Edelvives (3)
-Platero y yo. Adaptacions Edebé (5)

2n ESO 

Anglès

The Abandoned House. Burlington Books

Francès (optativa)

-Cécile Talguen. Concert en Bretagne. Santillana 
Français (3)

Català

- Jordi Sierra i Fabra. La sang de la terra. Onada 
Educació
-Àngel Burgas. Segon trimestre. La Galera (5)
-Lectura de lliure elecció.

Castellà

-Luis Sepúlveda. Historia de una gaviota y del gato 
que le enseñó a volar. Tusquets (4)
-R. Forther. El caballero de la armadura oxidada.  
Obelisco (4)
-Jordi Sierra i Fabra. El asesinato del profesor de 
matemáticas. Anaya (4)

3r ESO 

Anglès

Bookworms Club: Pearl. Stories for the Reading 
Circles. The Gems set. Oxford University Press

Francès (optativa)

Claire Miquel. Un étrange voisin. Santillana 
Français (6)

Cultura clàssica (optativa)

-Rosemary Sutcliff. Vaixells negres davant Troia. 
Vicens Vives (3)
- James Riordan. Jàson i els Argonautes. Vicens 
Vives (4)
-Lectura de lliure elecció.

Català

-GemmaPasqual. Llàgrimes sobre Bagdad. 
Barcanova (3)
-Mark Haddon. El curiós incident del gos a mitjanit. 
La Magrana
-Lectura de lliure elecció.

* Indiquem entre parèntesis el nombre 
d’exemplars disponibles a la biblioteca.

Castellà

-Ana Alcolea. Donde aprenden a volar las gaviotas. 
Anaya (4)
-Elia Barceló. El almacén de la palabras terribles. 
Edelvives (3)
-J. M.ª Mendiola. El cementerio de los ingleses. 
Edebé (4)

4t ESO 

Anglès

Phillipa Tracy. All about South Africa.. Burlington

Francès i Alemany (optatives)

-Guy de Maupassant. L'épave. Le voyage du Horla. 
Santillana Français (6)
-Andrea Maria Wagner. Blinder Passagier. Klett

Llatí (optativa)

-Ovidi (adapt.). Narracions de mites clàssics. Teide 
(3)
- Penélope Lively. A la recerca d'una pàtria (La 
història de l'Eneida). Vicens Vives (3)
-Lectura de lliure elecció

Català

-Noemí Bagés. I la mort em parlava. Barcanova (3)
-T de Teatre. Criatures. Col. Labutxaca (4)
-Lectura de lliure elecció

Castellà

-Carlos Ruiz Zafón. Marina. Edebé (5)
-Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago. 
Tusquets (2)
-Maite Carranza. Palabras envenenadas. Edebé (4)
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